
Spaţiul Privat Virtual

Serviciu pentru comunicarea electronică a informaţiilor între persoane fizice,
persoane juridice şi alte entități fără personalitate juridică și A.N.A.F.( OMFP nr.

660/2017, cu modificările și completările ulterioare  )  

Spațiul Privat Virtual este un serviciu electronic pus la dispoziția contribuabililor- persoane fizice și
juridice.

Ce pot face prin intermediul acestui serviciu?
� puteți depune declarațiile fiscale, inclusiv  Declarația unică în cazul persoanelor fizice;
� puteți obține documente emise de către organele fiscale (adeverința de venit, certificatul de ates-

tare fiscala și alte acte administrativ fiscale);
� puteți să vă informați asupra obligațiilor fiscale pe care le aveți neplătite, puteți descărca decizii

de impunere începând cu anul 2013, puteți verifica cum declară angajatorul dvs. contribuțiile de
asigurări sociale, puteți efectua plata obligațiilor fiscale, etc ;

� aveți acces la serviciul „Buletinul informativ fiscal”;
� puteți solicita, prin intermediul formularului de contact, informații  referitoare la aplicarea legisla-

ției fiscale, puteți depune cereri de audieță, formula sesizări, petiții, reclamații.
De ce să utilizați Spațiul Privat Virtual?
Pentru că este ușor de accesat, nu implică costuri, poate fi accesat oricând folosind computerul sau

un dispozitiv mobil cu acces la internet și nu mai trebuie să va deplasați de fiecare dată la sediul organului
fiscal.

Cum se efectuează înregistrarea în Spațiul Privat Virtual?
Înregistrarea se face prin intermediul site-ului  www.anaf.ro, secțiunea ”Înregistrare utilizatori”,

după cum urmează :
A. - în cazul persoanelor fizice prin completarea formularului special dedicat și alegerea

unui nume de utilizator și parolă. Verificarea datelor se face :
   1.Fără a fi necesară prezentarea la un ghișeu ANAF prin următoarele modalități :
- prin completarea numărului de înregistrare transmis pe adresa de email indicată în formularul

de înregistrare, dacă la completarea acestuia s-a selectat în secțiunea ” tip aprobare” :
-” verificare număr document”( reprezentând nr-ul comunicat în documentul expediat prin

poștă de către ANAF în anul 2018 sau nr-ul unei somații transmise de ANAF începând cu anul 2015) sau
         - ” verificare număr de decizie”( reprezentând numărului de înregistrare înscris pe un act

administrativ fiscal emis de administrația fiscală începând cu anul 2013)
- identificare vizuală - caz în care după finalizarea cererii de înregistrare SPV trebuie  efectuată o

programare  online  pentru  identificare  vizuală.  La  data  și  ora  programării  persoana  în  cauză  este
contactată prin aplicația Zoom în vederea verificării identității.

   2. Prin prezentarea,  în termen de 10 zile de la data înregistrării pe site, la sediul oricărei
administrații fiscale, în baza cărții de identitate și a numărului de înregistrare generat automat, pe
site, în urma înregistrării
                B. -  în cazul persoanelor juridice  prin completarea formularului web, ale cărui model și 
instructiuni de completare pot fi accesate la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/
AplicatiiDec/Instructiuni_utilizareSPV_08032018.pdf, folosind

a)  certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitãții fãrã personalitate juridicã;
b) certificatul calificat deținut de persoana fizicã reprezentant legal al persoanei juridice sau al en-

titãții fãrã personalitate juridicã;
c) certificatul calificat deținut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitãții 

fãrã personalitate juridicã;
d) certificatul calificat deținut de împuternicitul persoanei juridice sau al entitãții fãrã personali-

tate juridicã.
Aprobarea  înrolării  se  face  în  prezent  la  ghișeele  ANAF,  pe  baza  mesajului  web  primit  și  a

documentului de împuternicire.
Pe portal www.anaf.ro  în secțiunea ”Spațiu Privat Virtual ”( dreapta-sus)  au fost publicate o serie

de  materiale  informative atât  pentru  înregistrare  ca  utilizator  cât  și  pentru  utilizarea  serviciului
respectiv, inclusiv Instrucțiuni de utilizare a SPV extins, unde se regăsesc toți pașii pe care trebuie să îi
parcurgeți atât pentru înrolare, cât și pentru a putea obține, în mediul electronic, diferite documente
emise de către organele fiscale.   
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